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شـــماره پانزدهـــم 
قبل از هر چیزی الزمه بدونید که.... اگه شاخ باشید، گاهی اجازه نشـــریه کاری نـــو

استادم دست شماس... گرفتین چی میگم که... 
این قسمت ها توی صفحات شوخیه! وگرنه اساتید رو سر ما جا دارن

ــر دوره ی  ــد دوران دانشــجویی عــاوه ب ــه همــه ی دوســتان مــی دانن همــان طــور ک
ــون هــای  ــه حضــور تشــکل و کان ــا توجــه ب ــه مــردم؛ ب ــم و فــن خدمــت ب کســب عل
دانشــجویی مختلــف در دانشــگاه هــا میتوانــد زمانــی باشــد بــرای تمریــن بهتــر 
زیســتن، عرضــه و بــروز اســتعداد هــا همچنیــن تــاش در جهــت تقویــت بــاور و 

عقایــد خــود و جامعــه ای کــه در آن زندگــی  میکنیــم باشــد.  
دانشــجویی  هــای  کانــون  از  یکــی  کفــا  سیاســی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  کانــون 
ــر نمایندگــی نهــاد  ــه دفت ــه -وابســته ب ــوم پزشــکی فســا مــی باشــد ک دانشــگاه عل
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه- در جهــت ارتفــاع ســطح فکــری، فرهنگــی و 
بصیرتــی دانشــجویان و اســاتید محتــرم اقدامــات خــود را انجــام مــی دهــد و مــی 
توانــد بســتری مناســب باشــد بــرای تمامــی دانشــجویانی کــه نســبت بــه آینــده ی 
جامعــه ی خــود دغدغــه دارنــد، یــا همیشــه دنبــال عرصــه ای بــوده انــد تــا بتواننــد 

اســتعداد هــای خــود را بــروز دهنــد. 
ــو مــی  ــا انتشــار گاهنامــه ی دانشــجویی کاری ن ــون کف ــه فعالیــت هــای کان از جمل
باشــد. نشــریه ی کاری نــو بــا هیئــت تحریریــه ی فعــال و متعهــد عــاوه بــر انتشــار 
یادداشــت هــای اجتماعــی و سیاســی دانشــجویان، همــواره پیگیــر و بازتــاب دهنــده 
ی مســائل صنفــی، مشــکات دانشــجویی و اتفاقــات دانشــگاه بــوده اســت کــه 
از جملــه ی آنهــا میتــوان بــه پیگیــری وضعیــت کافــی شــاپ دانشــگاه، پیگیــری 
وضعیــت فضــای ســبز و فعالیــت هــای مرکــز مشــاوره ی دانشــگاه نــام بــرد. نشــریه 
ی کاری نــو بســتری مناســب بــرای رشــد و بــروز اســتعداد هــای متفــاوت هنــری، 
نویســندگی، خبرنــگاری و طنزپــردازی مــی باشــد کــه ســردبیر و مدیــر مســئول 
نشــریه بــا آغــوش بــاز از دانشــجویان کــه قصــد همــکاری بــا ایــن مجموعــه را داشــته 

باشــند اســتقبال خواهنــد کــرد. 
اکــران مســتند هــای جدیــد و جــذاب همچنیــن اکــران یکــی از پرطرفدارتریــن و 
بهتریــن فیلــم هــای روز ســینمای ایــران از دیگــر اقدامــات کانــون کفــا می باشــد. 
کانــون کفــا در نظــر دارد بــه مــدد پــروردگار در تــرم جــاری در کنــار نشــریه ی کاری نــو 
بــا کمــک دانشــجویان عزیــز فعالیــت هــای فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی خــود را 
پــر رنــگ تــر از تــرم هــای قبــل ادامــه دهــد لــذا از همــه ی عزیزانــی کــه عاقــه و تمایــل 

بــه همــکاری بــا کانــون را دارنــد دعــوت بعمــل مــی آیــد. 

بــا عــرض ســام ويــژه و خــوش آمــد خدمــت همــه ى هــم دانشــگاهى هــاى جديــد و 
عزيزمــون. 

ورودتــون بــه دوره تــازه اى از زندگــى و تجربــه ى جديــدى از دوران تحصيلتــون رو بهتــون 
تبريــك ميگيــم و اميدواريــم كــه دوران تحصيــل خــوب و سراســر موفقيتــى رو در ايــن 

دانشــگاه داشــته باشــين. 
ــاه و مفيــد يكــى از نشــريات دانشــگاهمون رو بهتــون معرفــى كنيــم:  ــم كوت قصــد داري

نشــريه »منهــاى دو«
نشــريه منهــاى دو متعلــق بــه تشــكل انجمــن اســامى مســتقل دانشــجويان علــوم 
پزشــكى فساســت كــه حــدودا دو ســال از تاســيس اون ميگــذره و طــى روزهــاى آينــده 
و طــرح رويــش بيشــتر و بيشــتر بــا فعاليــت هــاى متفــاوت ايــن انجمــن آشــنا خواهيــد 

شــد. 
نشــريه منهــاى دو، گاهنامــه و تنهــا ارگان رســمى انجمــن مســتقل دانشــگاه ماســت 
كــه بصــورت گاهنامــه چــاپ و منتشــر ميشــه و موضوعــات نشــريه حــول محــور هــاى 
مختلــف فرهنگــى، سياســى، اجتماعــى، آموزشــى، صنفــى و دانشــجويى هســت و در 
ســه شــماره اى كــه تــا بــه حــال چــاپ شــده، بطــور ويــژه و همــه جانبــه بــه همــه ى ايــن 
موضوعــات پرداختــه شــده. و تمــام مطالــب هــم دانشــجويى و نوشــته ى دانشــجوهاى 

عزيــز خودمــون بــوده. 
ايــن نشــريه در تمــام بخــش هــاى مرتبــط بــا نشــريه نــگارى، از جملــه نويســندگى و 
هيئــت تحريريــه، ويراســتارى، طراحــى و گرافيــک، جمــع آورى مطالــب، مصاحبــه و 
پيگيــرى مســائل دانشــجويى هميشــه و بطــور دائــم پذيــراى تمــام دانشــجوهاى مســتعد 
ــورود هــم دعــوت مــى  و عاقمنــد در ايــن حــوزه ســت، و از شــما دانشــجوهاى جديدال
ــم كــه اگــر عاقمنــد هســتين كــه در حــوزه نشــريات و مطبوعــات فعاليــت كنيــن،  كني
حتمــا در راه آگاهــى بخشــى و انتشــار مطالــب مفيــد دانشــجويى، اجتماعــى و فرهنگــى 

در كنارمــون باشــيد. 
ــار تيــم نشــريه منهــاى دو و بعنــوان نويســنده هــاى  ــزان رو در كن اميدواريــم شــما عزي
آينــده فضــاى مطبوعاتــى و نشــريات دانشــجويى كشــور ببينيــم و روى كمــك و همراهــى 

همــه ى شــما حســاب ويــژه اى بــاز كرديــم. 
موفق باشيد و فعال!
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شـــماره پانزدهـــم 
نشـــریه کاری نـــو

مثا اگه گفتن حمام پولیه گولشونو نخور ولی وانمود کن گول خوردی. تنها دل خوشی ترم باالیی ها رو خرابش نکنین!

هیچوقت ذوق یه ترم باالیی رو کور نکنین! مخصوصا وقتی بهتون 
میگه: »این پولیه«

به قلمبه قلم

فاطمه سعیدی زاده

پزشکی 96

دوربین، صدا، حرکت!
منظـــور داریـــوش از جملـــه »اونکـــه رفتـــه دیگـــه هیـــچ 
تشـــریف  کـــه  هســـتن  دانشـــجوهایی  نمیـــاد«  وقـــت 
حاصـــل  زیـــر  متـــن  چـــون  رســـت،  واســـه  میبـــرن 
ــگاه  ــاط دانشـ ــی نقـ ــتام در اقصـ ــن و دوسـ ــری مـ کاوش گـ

اخیرهســـت.  دوســـال  تـــو 
ـــه  ـــو ســـردر ورودی اولیـــن ایســـتگاهِ بازرســـی، حراســـت جل
ــا نـــه در حـــدی کـــه مقنعـــت  کـــه بهـــت گیـــر میـــدن، امـ
ـــا  ـــی ت ـــا ریشـــاتو چنـــد مـــاه از تـــرس نزن ـــو ی رو بکشـــی جل

شـــبیه ابوبکـــر بغـــدادی بشـــی. 
جلوتـــر کـــه میـــری ســـمت راســـت خوابـــگاه پسراســـت و 
ـــو  ـــه ت ـــارش هـــم پارکینـــگ ماشـــین هاشـــون فقـــط کافی کن
یـــه روز بارونـــی بخـــوای ماشـــینت رو اونجـــا پـــارک کنـــی 
ـــا  ـــارک ماشـــینه ی ـــا بـــه شـــک بیفتـــی کـــه اونجـــا محـــل پ ت

ـــی کشـــور.  ـــاق گاو خون بات
وامـــا جلوتـــر مسجددانشـــگاه و فـــواره زیبـــای روبـــه روی 
ـــردن خـــودت بعـــد  ـــرای خفـــه ک ـــن مـــکان ب ـــه بهتری اون ک
از امتحـــان کـــه نـــه بهتـــره بگـــم انتقـــام هـــای فاینـــال 

هســـت اونـــم تـــوی گرمـــای شـــونصد درجـــه فســـا. 
ـــو  ـــزون ت ـــر  دانشـــجوهایی رو میبینـــی کـــه مثـــل حل جلوت
مـــاه هـــای خـــرداد و تیـــر و رمضـــون)!( از درختهـــای شـــاه 

تـــوت دانشـــگاه آویزونـــن!
اینجـــا  دســـتگاهه  هشـــت  خوابـــگاه  بعـــدی  قســـمت 
)n( وضعیـــت جوریـــه کـــه تـــو حاضـــری کفـــش مـــارک
تومنیـــت رو کـــف فلـــت بـــزاری امـــا دمپایـــی هـــزار تـــا 
ـــرم یکـــت رو حتـــی ثانیـــه ای رهـــا نکنـــی  ـــه خـــورده ت وصل

چـــون یـــک لحظـــه غفلـــت 
مســـاویه  ازش 

بـــا 

عمـــرت.  آخـــر  تـــا  دیدنـــش  دوبـــاره  حســـرِت 
یـــا فقـــط کافیـــه چنـــد دقیقـــه کنـــار آینـــه بـــزرگ طبقـــه اول 
وایســـتی اونجاســـت کـــه واقعـــا شـــک میکنـــی 
دانشـــجویی  خوابـــگاه  یـــه  اینجـــا 
و  مـــد  ســـالن  یـــا  هســـت 
نـــاف  در  زیبایـــی 
پاریـــس. 

و امـــا داراآلمـــوزه فامـــز، در اینجـــا فرجـــه دانشـــجو را بـــه 
راحتـــی بســـمل میکننـــد تـــا دانشـــجو لختـــی فرصـــت 
تنفـــس نیابـــد در بحـــث حضـــور و غیـــاب هـــم خیلـــی 
ــا از نظـــر مـــن بحـــث حضـــور  ــار میکنـــن امـ مصمـــم رفتـ
یـــه اســـتاد  بـــاگ آموزشـــیه!  یـــه  و غیـــاب 
دانشـــگاه بایـــد اونقـــدر جـــذاب کار 
پـــای  بـــا  دانشـــجو  کـــه  کنـــه 
خـــودش بیـــاد ســـرکاس و 

بخوابـــه. 

ــا میرســـیم،  در طبقـــه دوم بـــه کاس هـــای #حکمت_هـ
ـــن  ـــدا مـــا را در ای ـــه علـــت کثـــرت دانشـــجو از همـــان ابت ب
ـــه در طـــول عمـــرم نقطـــه ای از  ـــد حقـــا ک نقطـــه جـــا دادن

ارض بدیـــن خـــواب آوری نیافتـــه بـــودم. 

»NCDRC«
»مکانـــی غریـــب و مجهـــول در دانشـــگاه کـــه بـــه هـــر 
ســـو رو نهـــی خـــط وای فایـــش همـــان یـــک دانـــه را دارد 
و بعـــد از پنـــج تـــرم هویتـــش بـــرای تمـــام دانشـــجویان 

ناشـــناخته اســـت. 
تقســـیم  محـــل  یعنـــی  ســـلف  بـــه  میرســـیم  بعـــدش 
همـــه  میشـــه  کـــه  نیـــم  و  یـــازده  روزیها!!ســـاعت 
دانشـــجوها و گربـــه هـــا بـــه ســـمت ســـلف هجـــوم میـــارن. 
جالبـــش اینجاســـت کـــه روزایـــی کـــه درختهـــا رو هـــرس 
میکنـــن فـــرداش ناهـــار قورمـــه ســـبزیه، روزایـــی هـــم کـــه 
کوبیـــده داریـــم چندتـــا از گربـــه هـــای دانشـــگاه ناپدیـــد 

شـــدن!!
ـــه هـــم  ـــا ب ـــه درصـــد فکـــر کنیـــد این مدیونیـــد اگـــه حتـــی ی

ربطـــی دارن. 
کـــه  هســـت  دانشـــگاه  کتابخونـــه  ســـلف،  روی  روبـــه 
دلیـــل  بـــه  کـــه  امتحانـــات،  ایـــام  مگـــر  بـــازه  همیشـــه 
تعمیـــرات تعطیـــل میشـــه و ناگفتـــه نمانـــد کـــه کتابهـــاش 
ـــه ادوار رنســـانس و سانســـکریت هســـت.  هـــم متعلـــق ب
پشـــت  زینبیـــه  هـــای  بـــه خوابـــگاه  میرســـیم  بعـــدش 
دانشـــگاه کـــه بـــرا رســـیدن بهـــش، بایـــد از جـــاده قدیـــم 
داراب _فســـا بگذریـــن کـــه از تریلـــی ترانزیـــت گرفتـــه 
ـــور و نیســـان و قاطـــر و ســـگ از اونجـــا در حـــال  ـــا تراکت ت

عبـــورن!!!
بعـــد از اون هـــم تـــا چشـــم کار میکنـــه شـــاهد کویـــر و 

بیابـــون خواهیـــد بـــود... 
هنرمنـــدی  یکتـــای  صحنـــه  دانشـــگاه  درآخـــر  امـــا 

 . . ســـت. ما
هرکســـی واحد خود پاســـد و از صحنه رود... 

واحد ســـلول همیشـــه پا برجاست... 

نتیجـــه اخاقی:
 و امـــا در آخـــر، آهـــای تـــرم باالیـــی هایـــی کـــه بـــه تـــرم 
پایینـــی هاتـــون میگیـــن ترمک!بعضـــی از ایشـــون )تـــرم 
دارن،  ســـن  محترمتـــون  والدیـــن  انـــدازه  هـــا(  پایینـــی 
ـــد  ـــاب نکنی ـــون رو بازت ـــرم اول خودت ـــن عقـــده هـــای ت بیای
و ایـــن تومـــور بدخیـــم رو از یـــک دوره ای بـــه بعـــد ریشـــه 
کـــن کنیـــد )توصیـــه بـــاالی صفحـــه هـــم تکذیـــب میشـــه!( 
و آهـــای تـــرم پایینـــی هایـــی کـــه هنـــوز چهارواحـــد عمومـــی 
پـــاس نکـــردی ولـــی انـــدازه شـــصت واحـــد تخصصـــی 
ــتابان دوســـت  ــا چنیـــن شـ ــه کجـ ــی بـ ــر میکنـ ــار نظـ اظهـ
ـــاش  ـــن ب ـــاش! مطمئ ـــون ب ـــرم باالیی هـــات مهرب ـــا ت مـــن؟ ب

گذرتـــون زیـــاد بـــه هـــم میخـــوره!



شـــماره پانزدهـــم 
از غذای سلف بخور و بنوش ولی اسراف نکن زیرا برنج پالستیکی اش)!( درونت نشـــریه کاری نـــو

را کن فیکون میکند ولی بدنت، از تجزیه شدن در امان خواهد ماند و پس از مرگت 
 میتوانی درخدمت اساتید تشریح قرار گیری تا درس عبرتی برای آیندگان شوی. 

به قلم
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سام:(
ــز،  ــی کــه وارد دانشــگاه شــدید، همــه چی ــن روزهــای اول ای
ســاختمان  دلربــای  رنــگ  تــا  دانشــگاه  درب  نگهبــان  از 
الحاقــی و شــیوه صحبــت کــردن اســاتید ســر کاس هــا 
براتــون مهییــج جلــوه مــی کنــه. خیلــی هــم عالــی، امــا در 
ایــن بیــن یــک چیــز خیلــی خودنمایــی مــی کنــه! چــی؟! 
شــوق بــه درس و مطالعــه و حاضــر جوابــی و در یــک کام 
ــد  ــز... بگذاری ــن نودانشــجویان عزی ــودن بی »دانش جــو« ب

چنــد نمونــه از خــودم و کاســم براتــون مثــال بزنــم. 
روز اول کــه شــاد و خوشــحال یــه دفتــر گذاشــتیم تــوی 
کیفمــون و چهارتایــی از اتــاق زدیــم بیــرون و اومدیــم ســر 
همــه  کــه  بــود  معلــوم  نشســتیم،  اســتاد  اولیــن  کاس 
ــا  ــم اســتاد گرامــی ب ــاره دیدی ــک ب ــن!، ی ــه بترکون اومــدن ک
یــک کتــاب بــه قطــر متوســط گــردن  انســان معمولــی!وارد 
کاس شــدند، بعــد از معرفــی و اینجــور تشــریفات! یکــی 
یکــی ســوال هــا و جــواب هــای زیبــا دربــاره درس شــروع 
شــد! از ربــط دادن درازی گــردن زرافــه بــه میلــه بارفیکــس 
زندگــی  چگونگــی  تحلیــل  تــا  بگیــر  دانشــجوها  توســط 
آمیــب هــای آب شــیرین! مــا هــم کــه از همــه جــا بــی خبــر 
ــرم  ــه خــب متاســفانه ت ــم ک ــم، پیــش خودمــون گفتی بودی
اول رو اصــا پــاس نمــی کنیــم و همیــن االن بایــد قیــد 
درس و دانشــگاه رو بزنیــم و بریــم اســنپ ثبــت نــام کنیــم. 
اســاتید  و  شــد  تمــوم  اول  هفتــه  اینکــه  تــا  گذشــت 
شــه  نمــی  باورتــون  کــردن...  معرفــی  رو  کتــب  گرامــی 
چــه اوضاعــی بــود، هــر کــدوم از مــا بعــد از اینکــه اســم 
»گایتــون« رو شــنیدیم، خودمــون رو یــه »گایتــون آینــده« 
فــرض می کردیــم... خاصــه تمــام دانشــجو هــای عزیــز در 
ــه کتابفروشــی  ــه شــبیخون زدن ب ــن فرصــت شــروع ب اولی
هــای پزشــکی و ســایت هــای فــروش  کتــاب کردنــد و انبــار 
اونهــا رو خالــی و جیــب هاشــون رو پــر کــردن؛ از اطلــس 

مثــل  عمومــی  دروس  تــا  بگیــر  گایتــون  و  نتــر  آناتومــی 
اســامی! اندیشــه 

مــا ســر کاســهامون دانشــجو هــای خوبــی نبودیــم، یعنــی 
راســتش مــی خواســتیم خــوب باشــیم ولــی نمــی شــد!، 
بــرد  نمــی  خوابمــون  »اگــر«  یــا  بــرد  مــی  خوابمــون  یــا 
بــود  کار  اوایــل  بــرا  ایــن  البتــه  نمــی فهمیدیــم!،  چیــزی 
کــه قصــد داشــتیم یــه چیــزی بفهمیــم، وگرنــه بــه مــرور 
زمــان ســرکاس دیگــه نیــازی بــه فهــم مطالــب نبــود چــون 
دل مشــغولی هــای دیگــه ای از جملــه بــازی بــا موبایــل، 
جویــدن آدامــس، چــت کــردن )مــا کــه نکردیــم ولــی ظاهــرا 
ــم  ــی بودی ــر هــم بچــه هــای خوب ــردن( و اگ »اونهــا« مــی ک
خونــدن رمــان  و کتــب غیــر درســی بــه لیســت کارهامــون 
اضافــه شــد... امــا شــما بچــه هــای خوبــی باشــید و ســر 
کاس هــا نخوابیــد و بــا دقــت بــه صحبــت هــای اســاتید 

گــوش بدیــد... 
میانتــرم  هــای  امتحــان  موســم  تــا  گذشــت  و  گذشــت 
رســید، مــن فــی الواقــع دانشــجو تــاپ کاس و نمــره اول و  
دوم و  ســوم و چهارم و... نیســتم ولی خب درســم رو می 
خونــم، ضمنــا اون اوایــل بــه قــدری خــوب درس می خونــدم 
کــه در اولیــن امتحــان یکــی از بهتریــن نمــره هــای کاس رو 
کســب کــردم... توقــع داشــتم ایــن ســیر رو بــه نمــره اولــی و 
»ماکــس« شــدن ادامــه داشــته باشــه ولــی نمــی دونــم چــرا 
بــه ی ســیر قهقرایــی تبدیــل شــد!!!، مــا کــه نفهمیدیــم، 
دانشــجو هــای ســال باالیــی هــم علــل مختلفــی رو ذکــر مــی 
کننــد ولــی شــما ســعی کنیــد نمــره هــای عالــی بگیریــد و 

»ماکــس« بشــید. 
خــب مــی رســیم بــه جــذاب تریــن بخــش ماجــرا، چــی؟! 

»شــب امتحــان«! راســتش مــن خیلــی دوســت داشــتم 
ــودم شــب امتحــان رو  ــوز ب ــش آم ــه دان ــی ک ــل زمان مث

تــا  باشــم  حداقــل هشــت ســاعت خــواب داشــته 

بتونــم ســر جلســه امتحــان تمرکــز الزم و کافــی رو داشــته 
و  طــرف  یــک  از  دروس  حجــم  متاســفانه  ولــی  باشــم، 
»کنکــوری« بــودن امتحانــات از طــرف دیگــه مانــع مــی شــد 
ــا خیــال راحــت بخوابــم، گفتــم »کنکــوری«... یعنــی  کــه ب
»دانش جــو«  شــما  اینکــه  بــرای  هــا  گــروه  تمــام  تقریبــا 
هــای بهتــری باشــید بــرا امتحانــات نمــره منفــی در نظــر 
می گیــرن، ولــی شــما نترســید... چیــز خاصــی نیســت! 
باشــه!،  هــم  تشــریحی  ســواالی  بــه  حواســتون  ضمنــا 
ــی  ــن حــرف هــا رو زدم کــه بگــم بعــد از ب خاصــه همــه ای
خوابــی شــب امتحــان، روز امتحــان بــا حــس بــدن درد 
و ســر درد شــدید و بــا »بهینــه تریــن« حالــت ممکــن و 
»بیشــترین تمرکــز« ســر جلســه امتحــان حاضــر می شــدم!
راســتی در پرانتــز عــرض کنــم کــه دانشــگاه مــا یــه کتابخونه 
هــم داره کــه اگــر دوســت داشــتید بــه جــای خریــد کتــاب 

هــا مــی تونیــد از منابــع اون اســتفاده کنیــد. 
ــرم یــک و دو و...  ــدن ت ــود ماجــرای درس خون ــن ب خــب ای
مــا، امیــدوارم شــما روز اول تــرس برتــون نــداره، هفتــه دوم 
بــا کولــه بــار کتــاب هــای خریــده نیایــد دانشــگاه و ســر 
کاســها ســرگرمی جــز گــوش دادن و فهمیــدن حــرف هــای 
ــات راحــت  اســاتید نداشــته باشــید و ایضــا شــب امتحان

بخوابیــد... 
روز و شبتون بخیر:(



شـــماره پانزدهـــم 
نشـــریه کاری نـــو از ما گفتن هست، وقت واسه سوار شدن رو اسب سفید آرزوها 

زیاده... فعال درساتو پاس کنی کافیه... 
و از شما نشنیدن!

به قلم

امیرحسین حسینی

پزشکی 96

پرســیدم  داری  خنــده  ســوال  چیســت؟  زمینــی  ســیب 
بــرای  نمــادی  زمینــی  ســیب  خیلیــا  نظــر  در  نــه،  نــه؟ 
بی خاصیتیــه! ولــی بــه نظر مــن خیلــی هــم خاصیــت داره! 
داری درش  دوســت  کــه  شــکلی  هــر  بــه  میتونــی  چــون 
بیــاری، ســیب زمینــی تنــوری و چیپــس و شــاید هــم آب پــز!

اصلن بیخیال بابا مگه من آشپزم؟! 
از معــدود خاطــرات پــر رنــگ زندگیــم 

دانشــجوییمه، چــن  اول  هــای  روز 
نتایــج   اعــام  از  بیشــتر  روزی 
نمــی گذشــت و کــم کــم داشــتم 
آمــاده میشــدم تــا کنکــوری رو 
اول  اولویــت  ســالی  چنــد  کــه 
زندگیــم یــا شــاید تنهــا اولویتــم 
بــود رو پشــت ســر بــذارم و وارد 
فــاز جدیــدی از زندگیــم بشــم. 

روزای اول زیــاد بــا بچــه هــا صمیمــی 
نبــودم امــا بعــد از یــک هفتــه آشــنایی 
و دوســتی هــا شــروع شــد. بچــه هایــی 

کــه بــر خــاف دبیرســتانم هــر کــدوم از یــک 
شــهر و یــک فرهنــگ جدیــد بودنــد و مهمتــر  اینکــه قــرار 

بــود اونــا خانــواده دومــم بشــن. 
در کنــار لــذت بــردن از بــودن در جمــع دوســتان بچــه هایــی 
رو میدیــدم کــه هنــوز دانــش آمــوزی رو کنــار نگذاشــته 
بــه  متکــی  فقــط  کــه  هایــی  دانشــجو  ظاهــر  بــه  بــودن، 
بــودن  سال باالیی هاشــون  قدیمــی  و  ناقــص  جزوه هــای 
و  کاس-ســلف  خوابــگاه-کاس،  هــای   مســیر  بجــز  و 
ســلف-خوابگاه راه دیگــه ای رو بلــد نبــودن ؛ گویــی اســیر 
ایــن مثلــث برمــودا شــده بــودن و تــا پاســی از هــر شــب 
اســتوری هــای قهرمانــان مجازیشــون رو چــک میکــردن 
و تنهــا فعالیتشــون خــم کــردن انگشتشــون بــرای الیــک 
کــردن فعالیــت هــای دیگــران  بــود. دانشــجو از اســمش 

پیداســت، یعنــی کســی کــه جویندســت، جوینــده حــق و 
واقعیــت، جوونــی کــه حرف اطرفیانــش رو در ترازوی منطق 
و ارزش هــا میســنجه و ایــده و افــکار تــازه  دنیــای جدیــد 
ــره. از حــق  ــا مســتندات میپذی خــودش رو فقــط و فقــط ب
نگذریــم بــودن دوســتانی کــه انتخــاب کــرده بــودن ســبک 
واقعــی زندگــی دانشــجویی رو و بــا مطالعــه در 
حــوزه هــای مختلــف، جریانــاِت بــی شــمارِ 
فکــریِ اطرافشــون رو ســبک و ســنگین 

مــی کــردن. 
شــب ها  گاهــی  هســت  خاطــرم 
خوابــگاه  در  هایــی  دورهمــی 
داشــتیم کــه بعضــی از همکاســی 
اظهــار  ندانســته  یــا  دانســته  هــا 
بخوانیــد  )شــما  میکردنــد  نظــر 
اظهــار وجــود!(و بــا گفتــن جماتــی 
فــان  کار  همــش  اینــا  قبیــل  از 
گروهــه و اینــا دستشــون تــو همــه؛ 
جــوری بــه مــدد کــم دانشــی، حــق 
و باطــل رو جــا بــه جــا میکــردن، کــه 
کل جمــع اونــا رو تاییــد مــی کــرد، حــاال چقــدر قشــنگه کــه 
یــک دانشــجوی اهــل مطالعــه و مطالبــه گــر بــدون هیــچ 
ــا شــجاعت از حــق دفــاع  غــرض و تعصــب بــی جایــی و ب
کنــه و بــر خــاف جریــان ایــن رودخانــهِ ناآگاهــی شــنا کنــه 
ــه اهــدافِ انســان بودنــه.  ــه ســرانجامش دره نرســیدن ب ک
یــاد  خوابــگاه  تــوی  کــه  جدیــدی  هــای  تجربــه  کنــار  در 
می گرفتــم ســعی میکــردم مطالعــه روزانــه و شــبی نیــم 
ســاعت ورزش و پیــاده روی رو فرامــوش نکنــم تــا یــه وقــت 

دچــار روزمرگــی و رخــوت نشــم. 
اطــراف تختــم پــر بــود از عکــس هایــی کــه بــا دیــدن هــر 
کدومشــون یکــی از عهــد و پیمــان هــای خــودم رو بــه خاطــر 
مــی آوردم، امــا یکــی از عکســا بــا بقیــه بــرام فــرق داشــت، 

تمثــال شــهید عبــاس بابایــی!
تصویــر یکــی از ســمبل هــای تخصــص تــوامِ بــا تعهــد؛ 
شــهیدی کــه بــه خاطــر اســتعداد و تــاش بــی نظیــرش 
بــرای تکمیــلِ تحصیــات در رشــته خلبانــی بــه آمریــکا 
رفــت و بعــد بــه وطنــش بازگشــت و ســرانجام در عیــد 
ارزش  و  اهــداف  قربانــیِ  را  اش  خاکــی  جســم  قربانــی، 
هــای الهــیِ خــود کــرد. همچنــان کــه بــه ایــن عکــس خیــره 
می شــوم حکایــت  روزی را بیــاد مــی آورم کــه عبــاس در 
اتــاق فرمانــده آمریکایــی اش بــه هنــگام نمــازش، آن را در 
همــان شــرایط مکانــی بــه جــا مــی آورد، و چــه دلنشــین 
اســت در جایــی کــه همــه قــوم ابراهیــم انــد، تــو مظهــر 
خلیــل هللا بــاش! در و دیــوار  و زمیــن و زمــان هــم یزیــدی 

باشــند تــو حســینی بــاش. 
عبــاس هیچوقــت تــوی ایــن مســیر تنهــا نبــود و همیشــه 
چمــران هــا و احمــدی روشــن هــا هــم گامــش بودنــد، بــا 

ــم را یکــی یکــی پیــدا مــی کــردم.  افتخــار الگــو های
واقعــا بهتریــن و جــذاب تریــن دوره زندگیــم همیــن دوره 
دانشــجوییم بــود، روز هایــی کــه هــر کدامــش برگــی شــد از 
دفتــرِ خاطــراِت ذهنــم کــه بــا ورق زدنشــان درس هایــی کــه 
ــرم،  ــکار می ب ــوی زندگیــم ب از ایــن دوره طایــی گرفتــم رو ت
ــرام  ــم تــوی دانشــگاه ب خاطــرات زیبایــی کــه دوســتان خوب
ســاختن و یــاد گرفتــم کــه یــک دانشــجوی واقعــی در وهلــه 
اول جویــای دانشــه، مطالبــه گــر و حــق پذیــره و بــا ظلــم 
کــردن و ظلــم پذیــری هــم میانــه نــداره و در کنــار درس 
تــا   میبــره  رو  اســتفاده  نهایــت  فرصتــش  از  خوندنــش 
مســیر زندگــی واقعــی اش رو از بیــن کــوره را هــای موجــود 

در دنیــا پیــدا کنــه. 
راستی، دانشجو سیب زمینی نیست!

�تافته ی جدابافته



شـــماره پانزدهـــم 
از سندورم های نو ظهور در برخی افراد دانشگاه »تبحر در تعدد بدون نشـــریه کاری نـــو

داشتن تعهد«است. مراقب احساسات  تان باشید!
ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا )الکی مثا(

را. در  "دانشــجو" شــدن تان  تبریــک می گویــم  از همــه  اول 
ایــن یکــی دو ســال از تعــدادی شــنیده ام کــه حســرت دوران 
دانش آموزی شــان   را می خورده انــد کــه "چــه دورانــی بــود!" یــا 
"چــه خوشــی هایی داشــتیم" و... و بــه دوســتانی کــه معتقدنــد 
دانش آموزی شــان بهتــر از دانشــجویی بــوده اســت شــدیدا 
احتــرام میگــذارم امــا مــن اینگونــه نبــوده ام. بــرای مــن نســبت 
دانشــجویی بــه دانش آمــوزی ماننــده ی اندرویــد اســت بــه 
جــاوا! یــا PUBG در رایانــه بــه کلــش آف کلنــز در گوشــی )البتــه 
هیچکــدام را بــازی نکــرده ام و هــر چــه بــوده از همســایه ها 

شــنفته ایم!(
مــا هــا )یعنــی تعــداد احتمــاال اندکــی که در تشــکل ها یــا خارج 
از تشــکل ها فعالنــد( دانشــجویی را فراتــر از تحصیــل علــم 
شــناخته ایم. همانقــدر کــه بــرای تحصیل مــان ارزش می نهیــم 
و همانقــدر کــه آن را وظیفــه اصلــی می دانیــم؛ همانقــدر هــم 
بــرای فعالیــت در عرصــه ی جامعــه و کشــور... . مــا  تــاش  
میکنیــم تــا همانطــور کــه آن بزرگــوار گفــت مــؤدن جامعــه 
باشــیم تــا نمــاز امــت قضــا نشــود! )گرچــه نمــاز خودمــان 
مخصوصــا صبــح!! گاهــی قضــا می شــود! چــون نهــادِ جملــه 

"مــا" بــود گفتــم "گاهــی" اگــر مفــرد بــود کــه وامصیبتــا!(
و دقیقــا بــرای شــخصی چــون مــن دانشــجویی بــه همیــن 
خاطــر شــیرین اســت. معترفــم کــه بســیار در تحصیــل علــم 
کاهلــی کــرده ام و صرفــا پــاس کــرده ام )بــه جــز دو دهــم واحــد 
کــه تشــریحی بــود و پــاس نشــده هنــوز!( امــا خــب دلیلــش این 
نبــوده  کــه ســعی در اذان گفتــن داشــته ام! نــه! خــودم سســتی 
کــرده ام. خــودم نخواســته ام بخوانــم! اگــر می خواســتم اینگونــه 

نبــود! خــودم خواســتم! خــودم خواســتم بــا تمــام وجــود!
و اما بعد

می خواهــم از مشــکلی بگویــم کــه بــه نظــرم مهــم اســت! از 
یــک شکســت! یــک شکســت تمــام عیار! شکســت دانشــگاه 

از تکنولــوژی!
ــی  کــه زندگــی می کنیــم کاس هــای درس یــک رقیــب  در قرن
جــدی دارنــد. یــک رقیــب کــه جثه اش بســیار غلط انداز اســت! 

موبایــل!  امــروزه، همــه الاقــل یــک گوشــی را دارنــد 
کیفیــت  بــا  را  اســاتید  صحبــت  می تواننــد  و 
ــاز نیســت ســر  ــد. دیگــر نی مناســبی ضبــط کنن
کاس نکته بــرداری کننــد یــا تحمــل کننــد گرمــای 
کاس را یــا بلنــد شــدن ســاعت 8 را یــا نخوابیــدن 

بعــد از ظهــر را!
و خــب حــاال مواجهــه ی دانشــگاه ها و اســاتید 
ــوده اســت؟  ــه ب ــن رقیــب  چگون ــا ای و کاس هــا ب
را  شکســت  و  نشســته اند  عقــب  بعضــی 
و  همانــا  نشســتن  عقــب  ایــن  و  پذیرفته انــد 
ــا  ــز ب ــا! بعضــی نی فرهنــگ "نواریون زدگــی"  همان
تحکــم بــه رقابــت پرداخته انــد. یعنی مثا حضور 
و غیــاب را خیلــی خیلــی خیلــی جــدی گرفته انــد. 
تجربــه چنــد بــار حضــور و غیــاب ســر یــک کاس 
را داشــته ایم! یــا پرســش ســر کاس کــه شــاید 
مفیــد باشــد امــا ســطحی اســت و موقتــی اســت. 
چنــد دقیقــه ای مشــکل را حــل می کنــد امــا... 
واکنش هــای دیگــری هــم بــوده. مثــا اســتادی کــه 
ســعی می کنــد متفــاوت باشــد و بــا روش هــای 
مــدرن و علمــی، کاس را برگردانــد بــه هویــت 
اصلیــش یــا مثــا از آن طــرف اســتادی کــه اصــا 
کاری بــه هیــچ چیــز نــدارد! نــه حضــور و غیــاب 
نــه نواریــون نــه امتحــان و مــع االَســف چنیــن 

اســتادی را ماهــا بیشــتر می پســندیم!
تغییــر  نتوانســته  روش هــا   ایــن  از  هیچ کــدام 
محسوســی در جایــگاه و منزلــت اصلــی کاس 
-کــه سال هاســت بــه حاشــیه رفتــه- ایجــاد کنــد. 

ختــم کام! هــم دانشــجو هــم 
وظیفــه  مســئول  هــم  اســتاد 
دارنــد و بایــد وضــع را اصــاح 
فهــم  کــه  شــنیده ایم  کننــد. 
مســئله نیمــی از جــواب اســت. 
ایــن ســه دســته بایــد مشــکل را 
بفهمنــد و باالتــر، بایــد همدیگــر 
را درک کننــد. و ایــن قــدم مهمــی 
مشــکل.  حــل  بــرای  اســت 
قبــل  تــرم  در  کاری نــو  نشــریه 
تاشــی هرچنــد بســیار کوچــک 
واقــع  بــه  و  ناقــص  خیلــی  و 
ضعیــف را پیــش برد. )مصاحبه 
با اســاتید در مورد این مشــکل(
مــا نیامدیــم دانشــگاه کــه شــب 
شــدیم!  امــا  شــویم  امتحانــی1 

وضــع موجــود بایــد تغییــر کنــد... 
ته نوشــت: نوشــته ی حســین آقــای نــوروزی را در صفحــه بعــد 

بخوانید. 
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ما نیامدیم 
دانشگاه 
که شب 

امتحانی 
شویم!

منبع این گرافیک  matn_plus@ است. البته خب واضحه 
که کاریکاتور خارجیه. اینجور ایده ها -که رایج هم هس- خیلی 

خوشم جالبه به نظرم!: یه گوشه ی تصویر در کنار کل تصویر

منبع این یکی رو نمی دونم اما عکس خیلی 
گویاییه از این مصیبت شب امتحان! چرا 
این وضعیت را انتخاب کرده ایم؟ مسئول 

محترم! استاد گرامی! چرا دانشجو با 
همه ی دردسرهایش شب امتحان را ترجیح 

می دهد؟

عکـــس
و مکـــث

1( شــب امتحانــی شــدن یــا تشــدیدش را می تــوان در پــسِ همیــن 
فرایند بی ارج شــدن کاس توضیح داد. و البته این بی ارج شــدن هم 
دالیل متعددی دارد که یکی را می توان همین »شکســت« دانســت. 



شـــماره پانزدهـــم 
نشـــریه کاری نـــو زیاد به خودتون سخت نگیرین! اومدین که خودتونو ببینیم! حاال 

دورهمی یه درسی هم میخونیم... 
واال خودمونم مبدونیم درس ها خیلی مهم هستن اما خب جی کار کنیم؟ می خوایم نشریه پر بشه

پژوهش بر اساس  نیاز ؛ 
نه �ولید نوشته

جشنواره 
ایده های 
دانشجویتی

یــا  و  جدیدالــورود  دانشــجویان  بــا  کــه  اول  بــار  همــان 
دانشــجویانی کــه بــرای اولیــن بــار عاقــه منــد بــه انجــام 
کارهــای پژوهشــی شــده انــد صحبــت مــی کنیــم بــه گونه ای 
تعریــف و تصــور خــود را از پژوهــش مطــرح مــی کننــد کــه 
گویــی تمــام پژوهــش بــه شــکافتن هســته اتــم اســت یــا 
ــرای درمــان بیمــاری هــای العــاج  ــی را ب ــد داروی حتمــا بای

نظیــر ایــدز بســازند. امــا بایــد دانســت 
اســت.  »نیــاز«  پژهــش،  اســاس  کــه 
نیــازی کــه بشــر بــرای راحــت و آســوده 
ــاز دارد. یکــی از  ــه آن نی زندگــی کــردن ب
ایــن نیــاز هــا تامیــن انــرژی بــرای ســرد و 
گــرم کــردن محیــط زندگــی انســان اســت. 
بــرای پاســخ بــه ایــن نیــاز هــم مــی تــوان 
بــه فکــر راه انداختــن راکتــور هــای اتمــی 
ــا آتشــی کوچــک  ــوان ب ــود و هــم مــی ت ب
ایــن مشــکل را بــر طــرف کــرد. پــس در 
آغــاز بدانیــم کــه اســاس کار پژوهشــی 
کــه  اســت  انســان  زندگــی  هــای  نیــاز 
نیــز  ســاده  بســیار  حلــی  راه  می توانــد 
داشــته باشــد. گاه نوشــتن یــک پروپــوزال 
را  مشــکل  ایــن  توانــد  مــی  مقالــه  یــا 
حــل کنــد و گاه رســاندن همــان مقالــه بــه مرحلــه ابــداع 
گیــر کشــورعزیز  گریبــان  امــروزه  کــه  تولیــد. مشــکلی  و 
مــا ایــران اســت، رعایــت نکــردن همیــن اصــول اولیــه مــی 
باشــد. دانشــجویانی کــه فکــر مــی کننــد کار پژوهشــی 
حتمــا بایــد بــا فلوســایتومتری صــورت گیــرد یــا حتمــا بایــد 
یــک میکروســکوپ الکترونــی در اختیــار داشــته باشــند 

و از ســوی دیگــر کســانی کــه بــا جهت دهی هــای اشــتباه 
تعبیــر  پروپــزال  و  تولیــد مقالــه  بــرای  را صرفــا  پژوهــش 
می کننــد. کشــور مــا دارای رتبــه بســیار عالــی از جنبــه 
تولیــد علــم اســت. امــا تولیــد علــم نــه تولیــد ثــروت. آیــا 
نمــی تــوان پژوهــش را بــه گونــه ای تعریــف کــرد کــه بــه 
جــای صرفــا رســیدن بــه مقالــه و ثبــت آن در پایــگاه هــای 
داده، آن ایده را به تولید رســاند و نیاز کشــور را از واردات 
کاالیــی بــر طــرف کــرد؟ ســوال اینجاســت چــرا ایــن رتبــه از 
تولیــد علــم در ایــران واردات کشــور کاهــش نــداده اســت؟ 
اگــر پژوهــش را بــرای برطــرف کــردن نیــازی در نظــر بگیریــم 
و تــا رســیدن بــه هــدف اصلــی کــه همــان آســوده تــر زندگــی 
کــردن انســان هاســت، بــا تمــام وجــود پیــش رویــم ایــن 
ســواالت بــرای کشــور مــا هیــچ گاه مطــرح نخواهــد بــود. 

شــاید تــا بــه حــال جملــه »نظــام آموزشــی 
ــرده  ــه کار ب ــاد ب ــان مشــکل داره« را زی م
دیگــران  زبــان  از  حداقــل  یــا  باشــید 

باشــید. شــنیده 
امــا خــب بــا یــه حــرف زدن ســاده کــه 

کــرد!!! نخواهــد  تغییــر  وضــع 
راه  اصــا  یــا  چیســت؟  شــما  حــل  راه 

دارد؟ وجــود  حلــی 
شــاید بــا خــود بگوییــد کــه حتــی اگــه مــن 
طرحــی هــم داشــته باشــم کــی بــه حــرف 

مــن گــوش مــی ده؟

و اما خبر خوش
دومیــن جشــنواره ایــده هایــی نوآورانــه 
همزمــان بــا بیســت و یکمیــن جشــنواره 
بــه  مربــوط  )کــه  مطهــری  شــهید 
اســاتیدبوده( ایــن امــکان را فراهــم آورده 
هــای  طــرح  ارائــه  بــه  دانشــجویان  کــه 
نوآورانــه  صــورت  در  و  بپردازنــد  خــود 
شــما  از  بــودن  اجــرا  قابــل  و  بــودن 
کنیــد.  اجــرا  را  آن  تــا  کــرده  حمایــت 
 edc بــرای اطاعــات بیشــتر بــه بخــش

کنیــن. مراجعــه  دانشــگاه 
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دلبندم!علوم پایه خود رابا موفقیت طی کن و بعد پیشونِدنازنین نشـــریه کاری نـــو

»Dr« رابه اسم خودت اضافه کن. 
چرا اینقدر کوتاه اومدیم و گفتیم از ترم 6 اشکالی نداره؟ مورد داشتیم قبل از دادن کنکور... !!!
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�جربیات یک دانشجوی 
سال چهاری

ابتــدا تبریــک میگــم ورودتــون رو بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
فسا

فکــر  دانشــگاه!  شــروع  منتظــر  و  بــود  هــا  فرجــه  داخــل 
میکــردم دانشــگاه یــک محیــط دیگــری هســت و بــا فکــر 
داشــته  برخــورد  قــرار هســت  متفاوتــی  هــای  و ذهنیــت 
باشــم.  فکــر میکــردم ذهنیــت دانشــجوها ورای از مدرســه 
هســت.  فکــر میکــردم همــه عالــی و خــوب و... هســتند.  
متاســفانه بعــد از چهــار ســال فهمیــدم واقعــا دانشــگاه اون 
مکانــی نبــود کــه درمــوردش فکــر میکــردم.  و اینجــا خیلــی 
شــبیه یــک مدرســه هســت فقــط اســم تغییــر کــرده و انــدازه 
ســاختمان هــا عــوض شــده.  تنهــا تفــاوت اینجــا بــا مدرســه 
ایــن هســت کــه ظرفیــت بیشــتری بــرای پیشــرفت وجــود 
داره. . اینجــا قــرار نیســت از همــه دکتــر خدادوســت و دکتــر 
قریــب بســازه. ایــن خــود ماییــم کــه تصمیــم میگیریــم چــه 

جــور انســانی بیــرون بیاییــم. 
در اینجــا بســتگی داره چــه نگرشــی بــه دانشــگاه داریــم. 
اینجــا مثــل اســلحه خونــه ای  هســت   کــه هرچــه اســلحه  
ی )علمــی، اخاقــی، فکــری و... ( قــوی تــری انتخاب کنیم در 
کارزار بــازار کار و جامعــه بــه نتایــج مطلــوب تــری میرســیم. 
اینجــا قــرار هســت خودمــان را بســازیم. اون کســی بشــیم 
کــه خودمــون میخواســتیم نــه کســی کــه افــراد دور و برمــون 

ازمــون توقــع داشــتن.  »پــس تحــت تاثیــر جــو دانشــگاه قــرار 
نگیریــم. «

دوران دانشــجویی روز بــه روزش هــم تلــخ هســت و هــم 
ــا تلخیــاش بایــد ســاخت و از شــیرینهاش بایــد  شــیرین. ب
لــذت بــرد. دوره ی کارشناســی خیلــی زود تمــوم میشــه ولــی 

ــه.  دوره ی دکتــری خــودش یــک عمــر زندگی
اگــه بخــوام از خوابــگاه بگــم اوال بایــد بگــم خداروشــکر کــه 
ــه بعــد داخــل دانشــگاه هســتن  ــگاه هــا از ســال دو ب خواب
وایــن خــودش زحمــت رفــت و امــد را از دوش دانشــجو هــا 
ــگاه هــا  ــی از دانشــگاه هــا هســتن کــه خواب برداشــته. خیل
)چــه دخترونــه چــه پســرونه( در طــی ســال تحصیلــی خــارج 
از دانشگاه هستن.  سه درس از زندگی خوابگاهی هست 
بنــام مــدارا، محبــت، مســتقل شــدن.  مــدارا کــردن بــا حــس 
و حــال همدیگــه، محبــت کــردن بــرای ایجــاد صمیمیــت هــا، 
مســتقل شــدن از وابســتگی بــه خانــواده، کــه اینهــا خــودش 

درســی هســت بــرای زندگــی مشــترک. 
درس:

اوال ســعی کنیــم درســی نیُفتیــم چــون بــرای جبرانــش بایــد 
هزینــه بیشــتری بدیــم.  ولــی در کل وقتــی میخواییــن بــرای 
تــوکل کنیــم برخــدا بعــد  ابتــدا  امتحانــی درس بخونیــم 
همــه تاشــمون رو بــرای اون درس انجــام بدیــن اگــه نمــره 

مطلــوب بدســت اوردیــم کــه فبهــا اگــر کــه نشــد آن درس را 
پــاس کنیــد مطمئنــا در تــرم بعــد آن را پــاس خواهیــد کــرد. 

شکســت اگــه نکشــتت موجــب پیشــرفتت میشــه. 
بــه دانشــجو هــای پزشــکی بگــم چــون  یــه نکتــه هــم  و 
شــما بــا علــوم پایــه شــروع میکنیــد بــرای درســهای تئــوری 
حتمــا ســوال بخونیــد چــون ســواالت اســاتید بیشــتر شــبیه 

ســواالت علــوم پایــه هســت... 
متاســفانه تقلبــی در بیــن دانشــجو هــا خیلــی زیــاد هســت 
امیــدوارم شــما اینگونــه نباشــین. چــرا میگــم »تقلبــی خــوب 
نیســت؟« یــک دانشــجو کــه اینهمــه تــاش کــرده تــا در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی قبــول بشــه در شــأنش نیســت کــه 
بخواهــد تقلبــی کنــد. بــا تقلبــی دانشــجو آبــروی خــودش و 
رشــته اش  را می بــرد. بــا اینــکار در اینــده بــه او خواهنــد 
ــه اینجــا رســیده.« از االن روی  ــی ب ــا تقلب ــی ب گفــت: »فان
خودمــون کار کنیــم و بــرای بدســت آوردن نمــره "تــاش" 
کنیــم تــا در آینــده مجبــور نشــیم بــرای بدســت آوردن پــول 

ــم. از راه حــروم بری
و در آخــر دانشــجوی موفــق اونــی نیســت کــه فقــط معــدل 
الــف میشــه بلکــه اونــی هســت کــه هــم از لحــاظ علمــی الف 
میشــه هــم از لحــاظ بصیرتــی، هــم از لحــاظ اعتقــادی و هــم 

از لحــاظ اخاقــی... 



شـــماره پانزدهـــم 
نشـــریه کاری نـــو محل تبلیغات شما!

فکر می کنید شوخی داریم می کنیم؟ درست فکر می کنید!

به قلم

میالد زارع

فعال سابق دانشجویی

فصل 
کاسبی

ایشالا 
اربعین... 

روزگاری در تاریــخ ایــران، زیــارت حــرم مطهــر امــام حســین علیــه 
الســام ممنــوع بــود. گفتنــد: هــر کــس بــه زیــارت کربــا بــرود یــک 
دســتش را قطــع میکنیــم. مــردم دســت دادنــد و رفتنــد. ایــن نــور 
خامــوش شــدنی نیســت. خودشــان را خــدا خامــوش کــرد. دوران 
دیگــری آمــد کــه گفتنــد: هــر کــس بــه زیــارت کربــا بــرود پایــش را 
قطــع میکنیــم. مــردم محــل ســگ نگذاشــتند! پــا دادنــد و رفتنــد. 
کربــا بــرای محبیــن آل هللا حکــم »نفــس کشــیدن« را دارد. 
حــاال زمانــه عــوض شــده. قبــا اگــر دســت و پــا مــی بریدنــد، حــاال 
»گــوش« مــی برنــد! چنــد نفــر »مدیــر پشــت میزنشــین« فکــر 
میکننــد »بــرات کربــا« در انحصــار آنهاســت! بــا بنزهاشــان مــی 
آینــد و دربــاره »بــرات کربــا« دســتور میدهنــد و خــط و نشــان 
میکشــند و شــب میرونــد تــوی ویــای بــاالی شهرشــان و جلــوی 
شــومینه شــان پــا دراز میکننــد و »جــم تــی وی« تماشــا میکننــد. 
داســتان ایــن جماعــت »راه بنــد« شــده اســت ماجــرای »کربــا 
و کاســبی«. میگوینــد بایــد ســفر زائــران ایرانــی بــدون حادثــه 
ــا هســتید  باشــد! پــس بیمــه اجبــاری! شــما نگــران امنیـّـت کرب
ــر واقعــا مــرد عمــل هســتید امنیـّـت جــاده  ــازار؟! اگ ــا امنیـّـت ب ی
ــوس« از ابوبکــر بغــدادی  ــرار کنیــد! همیــن »جــاده چال هــا را برق
خطرناکتــر اســت. همیــن زائــران در طــول ســال اگــر از آلودگــی 
هــوای شهرشــان، از تصادفــات جــاده ای، از خــوردن روغــن پالــم و 
برنــج آلــوده بمیرنــد! کســی عیــن خیالــش نیســت. امــام حســین 
علیــه الســام بــرای مــن و شــما امــام معصــوم اســت. بــرای عــده 

ای »فصــل کاســبی« اســت!
بــا یــک ضــرب و تقســیم پــی بــه درآمــد میلیــاردی ایــن جماعــت 
از همیــن بیمــه اجبــاری خواهیــد بــرد! یکبــار تــوی نمازجمعــه 
یکــی را دیــدم. طــرف صــد در صــد ضــد انقــاب و دشــمن خونــی 
انقــاب و نظــام و رهبــری بــود. شــاخ درآوردم. گفتــم: تــو اینجــا 
ــه ای را  ــای خامن ــه دارم. عکــس آق ــی؟! گفــت: چاپخان چــه میکن
چــاپ میکنــم و میفروشــم بــه خلــق هللا! از ایــن آدمهــای فریبــکار 
دو روی منافــق تــوی تمــام دولتهــا بــوده و هســت و خواهــد بــود. 
اینهــا بــاالی در خانــه شــان پرچــم فاطمیــه اســت و تــوی خانــه 
بــرای طلحــه و زبیــر فاتحــه میخواننــد. ایــن جماعــت بــرای کاســبی 
کــردن بــه نفــع حــزب سیاســی شــان تــوی صحــن علنــی مجلــس 
امــام معصــوم دروغ میبندنــد. دیگــر بیمــه کربــا و کرایــه  بــه 
هــای چندبرابــر شــده کــه جــای خــود دارد. دلــم بــرای آن پیرزنــی 
میســوزد کــه دارد تمــام ایــن پــول هــای دو برابــر و ســه برابــر شــده 
را از خرجــی خــوراک و خانــه اش تامیــن مــی کنــد تــا نــور محبــت 
اربــاب را تــوی دلــش حفــظ کنــد. آقایــان ایــن نــور خامــوش شــدنی 
نیســت. خودتــان را خــدا خامــوش خواهــد کــرد. یــا علــی مــدد. 

پذیرایی سخاتمندانه ی عراقی ها 
از زوار اربعینی؛ عکس از باشگاه 

خبرنگاران جوان

موکب های اربعین در کربال
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عکـــس
و مکـــث



کروکی 
دانشگاه

ایــن کروکــی توســط دانشــگاه بــه مــا ارائــه 
شــده و بــه دلیــل قدیمــی بــودن توســط 
اســت.  شــده  ویرایــش  کاری نــو  نشــریه 



شـــماره پانزدهـــم 
نشـــریه کاری نـــو از به موقع رفتن سرکالس و حضور در همه کالسها بپرهیز؛ زیرا دیر 

رسیدن بهتر از زشت رسیدن است. 
خطر: »حذف شدن« بخاطر چنین غیبت هایی به هیچ وجه بهتر از زشت رسیدن نیست! پاس شدن مهمترین قاعده زندگی تان باشد

سیداحمدرضا علیزاده

پزشکی 96
فسا کجاست؟؟؟؟!!!!

بــه نام خدا... 
بــود  شــده  خــوب  خیلــی  کنکــورم  رتبــه 
نســبت بــه ســال قبلــم. امیــدوار هــم بــودم 
اونجایــی کــه میخــوام قبــول میشــم حتمــا 
واســه همیــن اســترس خاصــی نداشــتم... 
خورشــید میرفــت کــه لحــاف بکشــه روش 
و بخوابــه کــه یهــو یکــی از پشــت ســرم داد 
زد "آقــا شــما نفــر آخــری تــو صــف؟" تــو 
صــف نونوایــی بــودم. جوابــش دادم گفتــم 
ــه".  ــوی من ــن پســربچه هــم جل ــه امــا ای "بل
تــو همیــن بحــث بــودم کــه گوشــیم زنــگ 

خــورد. 
-الــو بفرمایید

-ســام سید! شــنیدی نتایجو زدن؟
تــا اینــو شــنیدم بــدون خداحافطــی گوشــیو 
بــا  کــه  خونــه  طــرف  رفتــم  و  کــردم  قطــع 
رســیدم  دربیــارم..  رو  نتیجــه  خانــواده 
اونجــا.  شــدن  جمــع  همــه  دیــدم  خونــه 
همســایمون،  تپــل  بچــه  امیرعبــاس،  از 
مامانــم  بــه  نــگاه  یــه  پســرعموهام..  تــا 
انداختــم داشــت یچیــزی زمزمــه میکــرد... 
تــو  رفتــم  میگــه،  ذکــر  داره  میدونســتم 
ســایت و مشــخصاتمو وارد کــردم... ســی 
ــاز شــد.  ثانیــه طــول کشــید یهــو صفحــه ب
تبدیــل  مــن  شــوق  و  ذوق  همــه  اون  یهــو 
تــو  لبــام  کــه  صــاف  خــط  یــک  بــه  شــد 
زد  داد  داداشــم  کــرد...  درســت  صورتــم 

فســااااا؟؟؟؟؟؟
خانــواده از قبولــی مــن خوشــحال شــدن. 
مــن  امــا  دادن.  شــیرینی  هــارو  همســایه 
هنــوز تــو شــک فســا بــودم. آخــه بــا ایــن 
رتبــه چــرا ایــن شــهر کــه حتــی اسمشــم 
شــنیده  تلویزیونــم  تــو  میــاد  یــادم  بــزور 

باشــم... 
بابــام  بــا  نــام  ثبــت  روز  میرســه  باالخــره 
خشــک  جــای  یــه  دانشــگاه.  اومدیــم 
ورودی  از  وســیع.  و  بــزرگ  امــا  گــرم  و 
ــاغ  ــدم و ی ب ــا ســاختمون دی دانشــگاه دوت
خوابگاهــن.  اینــا  زدم  حــدس  پشتشــون 
جلوتــر اودم و دوتــا ســاختمون بــزرگ چنــد 
الحاقــی  دنبــال ســاختمون  دیــدم.  طبقــه 
روپــوش  کــه  اقایــی  یــه  کــه  میگشــتم 
حراســت پوشــیده بــود راهنماییمــون کــرد، 

بــه اســم اقــای بردبــار.. یــه چیــز جالبــی کــه فهمیــدم اون 
روز ایــن بــود کــه بردبــارا تــو ایــن شــهر خیلــی زیــادن. 
رفتــم داخــل و تعــداد زیــادی ادم دیــدم. چنتــا از بچــه 
و  گــرم  خیلــی  و  اســتقبالمون  اومــدن  دانشــگاه  هــای 
صمیمــی راهنماییمــون میکــردن. مــن هنــوز تــو فارســی 

صحبــت کــردن میلنگیــدم. اخــه لهجــه غلیظــی داشــتم 
نــام.  ثبــت  روز  شــد  تمــوم  خســتگی  هــزار  بــا  هنــوز.. 
رفتیــم طــرف خوابــگاه. دوتــا خوابــگاه بــود اونجــا. یکیــش 
قدیمــی و یکیشــم جدیــد. طبــق شانســی کــه داشــتم 
افتــادم خوابگاهــی کــه یکــی از بچــه هایــی کــه روز ثبــت 

بــود...  اشناشــده  باهــاش  نــام 
اتفاقــای  بــه  بــود  ایــن شــروعی  و 
و  انگیــز  غــم  دار،  خنــده 
تــوی خوابــگاه  کــه  غیرمنتظــره ای 
یــه  االن.  تــا  داده  رخ  بــرام 
اویــل  نفــر...  شــیش  بــا  اتــاق 
کــه  بــود  ســخت  بــرام  تصورشــم 
اتــاق  یــه  تــو  نفــر  شــیش  چطــور 
چــون  مــن  امــا  میکنــن.  زندگــی 
زیــاد  جمعیتشــون  خونوادمــون 
هــم  اینجــا  بــرام  زود  بــود خیلــی 
خــوب  برخــورد  شــد.  عــادی 
دوســتای  و  خوابــگاه  سرپرســتای 
همــه  کــردم  پیــدا  کــه  جدیــدی 
باعــث میشــدن کــه از فکــر قبــول 
ــو دانشــگاه مــورد عاقــم  نشــدن ت

بیــام.  بیــرون 
نــوع  در  هــم  خوابــگاه  اتفاقــای   .
روبــه  اتــاق  یــه  باحالــن.  خــودش 
مــا  شــانس  از  کــه  بــود  رومــون 
کانــال کولرمــون بــا اونجــا و اتــاق 
ماهــم  بــود.  یکــی  سرپرســتی 
شروشــور  و  بودیــم  اومــده  تــازه 
داشــتیم.  رو  خودمــون  خــاص 
هــرروز یــا اتــاق روبــه روییمــون از 
دســت مــا شــاکی بــود یــا جنــاب 
بهونــه  هــم  همینــا  سرپرســت. 
ای شــد بــرای دوســتی باهاشــون. 
آخرهفتــه هــای خوابــگاه بــرای مــا 
لــذت  یــه  دور  راه  دانشــجوهای 
دیگــه ای داره. خوابــگاه خلوتــه و 

میشــیم...  جمــع  هــم  دور 
ــی  ــن شــب یلدای ــوز یادمــه اولی هن
خوابــگاه  و  نبــودم  خونمــون  کــه 
بــودم چقــد بهــم خــوش گذشــت 
خیلــی ســاده و صمیمــی... بچــه 
خودشــون  و  شهراشــون  از  هــا 
خوابــگاه  میگفتــن.  خاطــره 
خوشــیای خودشــو داره. ســختیای 
امــا همشــون  داره.  هــم  خودشــو 
میشــن  جمــع  باهــم  وقتــی 
خاطــره هــارو بــرای مــا میســازن. 
االن  امــا  شــیرین،  چــه  تلــخ  چــه 
بعــد دوســال خیلــی خوشــحالم کــه اینجــام. همــه ایــن 
ــر بشــم، ســختیا رو بیشــتر  ــه بزرگت ــا باعــث شــد ک اتفاق
تحمــل کنــم و بــه قــول معــروف پختــه تــر بشــم. امیــدوارم 
دانشــجویای جدیدمــون ســاالی خوبــی رو داشــته باشــن. 

به قلم
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دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی فسا

با همکاری »منهای 
دو« نشریه رسمی 

انجمن اسالمی 
دانشجویان  مستقل 

علوم پزشکی فسا

ز گهواره تا گور دانش بجوی رو که میگن اینه ها

قبر را گران نخرید!

خب خدا رو شکر با فروختن یک قبر در فضای دانشگاه هزینه ی چاپ نشریات 
دانشجویی هم تامین شد

اینم که میبینید شبیه قبر کندن رفتن پایین فکر نکنین میخوان داخلش ماهی گلی 
پرورش بدنا فقط میخوان یه حوضچه درســت کنن تا جبران استخر دانشگاه بشه

تالش ها برای یافتن گنج و زیر خاکی همزمان با شــروع سال تحصیلی در دانشگاه 
علوم پزشکی فسا آغاز شد. 

حاال سر دیزی بازه حیای گربه کجا رفته!!! حاال درسته گنج تو دانشگاه پیدا شده 
مسئولین باید بیان پیداش کنن؟ اگر اینجوریه که از فردا دانشجو ها هم دست به کار 

بشــن خدا رو چه دیدین ! .. شاید اونا قابلیت گنج یابیشون بیشتر از مسئولین باشه

امام زاده در حال احداث... 

رونمایی از آباژور علوم پزشکی فسا ) سانسور توسط صندلی :( (

و نظرات )همون کامنت های( 
دانشجویان:

الهه استوار
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